
Intimate 
Pre-wedding 
Đám cưới thân mật tại Biệt thự Pháp cổ giữa lòng Hà Nội



Giữa hàng ngàn, hàng vạn lựa chọn ngoài kia, Bancông xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã quan 
tâm đến chúng mình! 

Trong suốt thời gian hoạt động, Bancông chăm chỉ để mang đến không gian đẹp, đồ uống 
ngon, đồ ăn sáng tạo, và có lẽ như một mối duyên - Bancông còn trở thành “ông Tơ bà 
Nguyệt" từ lúc nào không hay - chúng mình đã góp một phần “nên duyên" cho nhiều cặp 
đôi tại đây.

Đặc biệt, Bancông được đồng hành cùng nhiều cặp đôi trong dấu mốc quan trọng của cuộc 
đời: KẾT HÔN! Với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những kỷ niệm đáng nhớ khác nhau, 
nhưng chắc chắn, bạn sẽ luôn muốn những điều hoàn hảo nhất, đặc biệt nhất và cũng như 
riêng tư nhất… gói ghém làm câu chuyện của riêng mình.

Hãy chia sẻ về những gì bạn đang mong muốn cho đám cưới của mình, Bancông sẽ cùng 
bạn, biến điều đó trở thành hiện thực: 

TẠO NÊN ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ CỦA HAI BẠN!

CHỌN NƠI TIN TƯỞNG  
GỬI GẮM YÊU THƯƠNG CẢ MỘT ĐỜI … 

Unique Pre-Wedding Mình Bạn Có  -                    Lo!



Không gian Pháp cổ giữa trung tâm Hà Nội 



Không gian tiệc cưới ấm cúng, thoải 
mái, được customize cho các cặp đôi 





CÁC DỊCH VỤ CƯỚI TẠI 



CHỤP ẢNH CƯỚI  

Một bộ ảnh cưới, chỉ cần liếc nhìn qua cũng thấy 
đậm chất Hà Nội, có chút cổ kính, xưa cũ, nhưng 
cũng thoảng những nét hiện đại. Bancông là nơi mà 
bạn có thể tự do sáng tạo những “vibe" ảnh cưới 
mang đậm gu riêng của bạn.

Địa điểm chụp ảnh cưới: từ 300,000vnd/h

Photographer: 2-5,000,000 vnd

Chi tiết xem thêm tại đây

https://drive.google.com/file/d/1P1xhxQ_k1nLaoQVZA_Zr07ePVQBZ6bIz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1xhxQ_k1nLaoQVZA_Zr07ePVQBZ6bIz/view?usp=sharing








● Không gian ấm cúng, thoải mái phù hợp cho Tiệc cưới/ Báo hỷ cho 

khoảng 20-70 khách mời tham dự tại Bancông Restaurant;

● Menu tiệc cưới đa dạng, với nhiều lựa chọn chỉ từ 300,000 

vnd/người;

● Kèm QUÀ TẶNG (lên đến 6,700,000 vnd) cho tuỳ gói;

● Toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho sự kiện;

● Nhân viên phục vụ tại bàn;

● Các  dịch vụ khác (nếu cần).

THAM KHẢO MỘT SỐ GÓI TIỆC CƯỚI CÓ SẴN TẠI BANCÔNG SAU ĐÂY

BÁO HỶ/ TIỆC CƯỚI
        trọn gói tại                                



VỪA ĐẸP 
Gói  17.000.000

35.000.000  
vnd. 

to
From

Hạng mục SL Đơn giá (VND) Thành tiền

Cổng hoa lụa & lá tươi 1 7 - 10,000,000 7 - 10,000,000

Hoa tươi trang trí tại bàn 5 300,000 1,500,000

Biển hoa welcome 1 800,000 800,000

Bàn Gallery kỉ niệm & quà 
tặng

1 2,000,000 2,000,000

Tiệc cưới (pax) 20 - 70 khoảng 300,000 6 - 21,000,000

Trang thiết bị sự kiện
miễn phí

Nhân viên phục vụ bàn

TỔNG 17 - 35,000,000



VỪA ĐẸP 

TẶNG: 3,780,000 VND

Một bộ hoa cầm tay cô dâu và cài áo chú rể cho ngày 
cưới chính thức của hai bạn trị giá 1,200,000 vnd;

Một tiệc Welcome bao gồm trà và hoa quả cho khách 
mời trong sự kiện trị giá 1,200,000 vnd;

Miễn phí 2 giờ chụp ảnh cưới tại Bancông trị giá 
1,380,000 vnd.

Gói  17.000.000
35.000.000  

vnd. 
to

From







CHỊU CHƠI 
Gói  24.000.000

47.000.000 
vnd. 

to
From

Hạng mục SL Đơn giá (VND) Thành tiền

Cổng hoa & lá tươi 1 10-13,000,000 10-13,000,000

Hoa tươi trang trí tại bàn 5 400,000 2,000,000

Biển hoa welcome 1 800,000 800,000

Bàn Gallery kỉ niệm & quà 
tặng

1 3,500,000 3,500,000

Tiệc cưới (pax) 20 - 70 từ 400,000 8 - 28,000,000

Trang thiết bị sự kiện
miễn phí

Nhân viên phục vụ bàn

TỔNG 24 - 47,000,000



24.000.000
47.000.000 

vnd. 
to

From

TẶNG: 5,580,000 VND

Một bộ hoa cầm tay cô dâu và cài áo chú rể cho ngày 
cưới chính thức của hai bạn trị giá 1,200,000 vnd;

Một tiệc Welcome bao gồm trà và hoa quả cho khách 
mời trong sự kiện trị giá 1,200,000 vnd;

Miễn phí 2 giờ chụp ảnh cưới tại Bancông trị giá 
1,380,000 vnd;

Một bữa tối Just Married Dinner trị giá 1,000,000 vnd;

Một cổng hoa Welcome trị giá 800,000 vnd;

CHỊU CHƠI 
Gói 







24.000.000
78.000.000  

vnd. 
to

From

Hạng mục SL Đơn giá (VND) Thành tiền

Cổng hoa & lá tươi cao 
cấp

1 20,000,000 20,000,000

Hoa tươi trang trí tại bàn 5 500,000 2,500,000

Biển hoa welcome 1 1,500,000 1,500,000

Bàn Gallery kỉ niệm & 
quà tặng

1 5,000,000 5,000,000

Tiệc cưới (pax) 20 - 70 từ 700,000 14 - 49,000,000

Trang thiết bị sự kiện
miễn phí

Nhân viên phục vụ bàn

TỔNG 43 - 78,000,000

ĐỜI CƯỚI 
MỘT LẦN 

Gói 



Một bộ hoa cầm tay cô dâu và cài áo chú rể cho hai 
bạn trị giá 2,000,000 vnd;

Một tiệc Welcome bao gồm trà và hoa quả cho khách 
mời trong sự kiện trị giá 2,000,000 vnd;

Gói chụp sự kiện tại Bancông trị giá 2,500,000 vnd;

Một bữa tối Just Married Dinner trị giá 1,000,000 vnd;

Một cổng hoa Welcome trị giá 1,500,000 vnd.

24.000.000
78.000.000  

vnd. 
to

From

TẶNG: 9,000,000 VND

ĐỜI CƯỚI 
MỘT LẦN 

Gói 







Menu Catering
MENU CATERING

SÚP (6 pax/âu)
Súp bí đỏ ………………...……………………………………………………
Súp ngô gà nấm ……………...……………………………………………
Súp khoai lang nhật ……………………………………………………..
Súp bò hầm Pot eu feu kiểu Pháp………………..………………..
 
SALAD CORNER
Salad Ban công……………………………………………………………..
Salad cá ngừ…………………………………………………………………
Salad hoa quả……………………………………………………………….
Salad kiểu Hy Lạp…………………………………………………………
Salad Ceasar…………………………………………………………………
Salad Nga……………………………………………………………………..
 
 

500k
500k
500k
800k

169k
129k
129k
129k
129k
129k



Menu Catering
MENU CATERING

FINGER FOOD
Bruschetta (6 pcs)………………………………………………………… 
Phomai sợi xông khói……………………………………………………
Pate cá hồi ăn kèm bánh mì (6 pcs)……………………………….
Pate gan ngỗng ăn kèm bánh mì (6 pcs)………………………..
Cá hồi Tarta (6 pcs)……………………………………………………….
Bánh mì bơ tỏi (6 pcs)……………………………………………………
Nachos chay…………………………………………………………………
Nachos Beef & Cheese………………………………………………….
Nem cua bể (6 pcs)............………………………………………………
Phở cuốn (6 pcs)……………………………………………………………
 

 
 

85k
280k
145k
195k
195k
85k

135k
145k
149k
115k



Menu Catering
MENU CATERING

FINGER FOOD 
 

 
 

135k
139k
129k
75k

139k
159k
89k

139k
115k
115k
95k

350k

Mini club sandwich (6 pcs)………………………………………..
Mini bánh mì thịt việt nam (6 pcs)……………………………. 
Mozzarella tomatoes……………………………….……………….
Rau củ luộc & sốt Cocktail………………………………………..
Beef skewer (6 pcs)……………………………………………………
Lamb skewer (6 pcs)…………………………………………………
Chicken skewer (6 pcs)……………………………………………..
Seafood skewer (6 pcs)……………………………………………..
Cánh gà chiên giòn (6 pcs)………………………………………..
Cá chiên giòn (6 pcs)…………………………………………………
Khoai tây chiên Bancông………………………………………….
Cold cuts plate (6 pcs)………………………………………………



Menu Catering
MENU CATERING

MAIN 
 

 
 

285k
250k
289k
389k
249k

680k/kg
600k/kg

600k/6pax
250k/kg
280k/kg

149k/200gr

Cá hồi áp chảo……………………………………………………
Cá vược áp chảo…………………………………………………
Grilled Beef Thăn lưng……………………………………….
Grilled beef Thăn nội………………………………………….
Gà cuộn phomai…………………………………………………
Đùi cừu bỏ lò (theo thời giá/kg)………………………….
Bò nướng nguyên tảng……………………………………….
Bò hầm vang đỏ………………………………………………….
Roasted chicken (whole) (theo thời giá/kg)…………
Sườn nướng tảng……………………………………………….. 
Mixed grilled Sausages (xúc xích đức xông khói/ 
xúc xích Anh/ xúc xích TBN hay xúc xích heo)…….



Menu Catering
MENU CATERING

PASTA / PIZZA/ RICE
 
 

 
 

145k
155k
155k
155k
165k
115k
115k

Spaghetti Bolognese…………………………………………..
Spaghetti mushroom & cream……………………………
Pizza gà cay………………………………………………………..
Pizza salami………………………………………………………..
Pizza seafood……………………………………………………..
Cơm rang hải sản………………………………………………..
Mì xào thập cẩm…………………………………………………



Menu Catering
MENU CATERING

TRÁNG MIỆNG 
35k
35k

180k
30k
85k

Panna cotta Chanh dây………………………………………
Panna cotta dứa………………………………………………….
Hoa quả thập cẩm………………………………………………
Bánh Flan (6pcs)…………………….……………………………
Bánh ngọt (6pcs)…………………………………………………



Menu Catering

SAMPLE MENU CATERING

 
 
 
 

 
 

 
 



Menu Catering

SAMPLE 
DRINK MENU

 
 
 
 

 
 
 
 



Just Married Set 

Một lời cảm ơn và chia sẻ đến hai bạn. Các bạn đã làm rất 
tốt để có một đám cưới của riêng mình, Bancông tặng 
bạn một bàn tiệc thay lời nói trên. 

Bữa tiệc trị giá 01 triệu đồng được tặng cho cô dâu chú rể 
khi sử dụng một số dịch vụ tiệc cưới tại Bancông.

BÀN TIỆC CHÚC MỪNG

Súp bí đỏ 
Salad Hy Lạp

Steak bò Rib-eye sốt tiêu đen
Mỳ ý sốt bò bằm/ kem nấm

Panna Cotta Chanh leo
02 ly rượu vang

Kèm decor bàn tiệc lãng mạn





● Địa điểm chụp ảnh cưới: 690,000 vnd/ giờ chụp 
(chưa bao gồm thợ ảnh và trang phục)

● MC tiệc cưới: 1,5 - 2,000,000 vnd/ người.

● Live music: 1 - 2,000,000 vnd/ 1 giờ.

● Chụp sự kiện: 1-7,000,000 vnd
●
● Decor phát sinh thêm: Tùy gói

Mình Bạn Có  -                              Lo!

Additional Services 



XIN CẢM ƠN! 
Để trao đổi thêm, Quý đối tác vui lòng liên hệ:
Ms. Hạnh Nguyên
Email: nhahangbancong@gmail.com
Phone/Zalo: 096 156 7998


